NAVODILA ZA MONTAŽO,
VARNO UPORABO IN VZDRŽEVANJE

LETVENIK Z OKOVO

www.elan-inventa.com

Sredstvo za delo:

DVOVIŠINSKA ŠOLSKA BRADLJA

Spoštovani uporabnik športne opreme Elan!
Prosimo, da pred prvo uporabo izdelka pazljivo preberete navodila.
Če opisanih navodil za montažo, varno uporabo in vzdrževanje ne bi razumeli, se je potrebno
nemudoma posvetovati s predstavniki podjetja ELAN INVENTA in zahtevati dodatna navodila.
Dodatne informacije o izdelku, novostih in vsa potrebna opozorila boste našli tudi na spletni strani
podjetja www.elan-inventa.com.
Slovar:
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upravljavec

enojni fiksni (pritrjeni, nepremični, lahko je tudi fiksni) LETVENIK Z OKOVO
navodila za montažo,varno uporabo in vzdrževanje
pooblaščena oseba za upravljanje

Namenska uporaba in izdelava:
Letveniki ELAN so zasnovani, načrtovani in izdelani tako, da se kar najbolje prilagajajo arhitekturi
prostora, v katerega so umeščeni. Izdelani so v skladu z veljavnimi slovenskimi ter evropskimi
predpisi in standardi. Glavno vodilo pri izdelavi je standard SIST EN 913, SIST EN 12346. Letveniki
so namenjeni za vgraditev v pokrite športne dvorane in telovadnice ter se uporabljajo za izvajanje
didaktičnega šolskega programa, ogrevanje pred vadbo, izvajanje gimnastičnih vaj in igre. Izdelek
ni primeren za vgradnjo na nepokritih športnih terenih. Pri montaži je potrebno upoštevati statično
trdnost nosilnega zidu, navodilo projektanta ter navodila proizvajalca.

Montaža izdelka:
Ker je montaža izdelka zahtevna, zakonodja pa za montažo tovrstnega proizvoda zahteva
usposobljenost monterjev, uporabniku priporočamo, da izdelek motirajo usposobljeni monterji
Elana. Uporabniku je strogo prepovedano vsakršno poseganje v konstrukcijo izdelka z namenom
morebitnih popravil.

Varna uporaba:
Upravljanje z izdelkom lahko izvaja le pooblaščena oseba, ki je v celoti seznanjena z navodili ter je
usposobljena za tovrstno delo. Upravljavca s pisnim sklepom določi investitor. Površina, kjer se
izdelek uporablja, mora biti suha in nedrseča ter brez ovir. Upravljavec mora pred vsako uporabo
izdelek vizualno pregledati. Preveriti mora nepoškodovanost lesene nosilne konstrukcije, vpetje in

Elan Inventa, d.o.o., Begunje na Gorenjskem 1, 4275 Begunje na Gorenjskem
Tel. 04 / 5351 306, fax: 04 / 5351 334, email: infoinventa@elan.si, www.elan-inventa.com

prečke izdelka. Proizvajalec priporoča uporabo telovadne blazine pod letvenikom. Ob izvajanju
gimnastičnih vaj pa je pod letvenikom obvezna uporaba blazine, ki naj bo minimalne debeline 6 cm
in min. gostote vložka 80 kg/m3.

POZOR!
Letvenik lahko istočasno uporablja le ena oseba.
Maksimalna dovoljena teža uporabnika je120 kg.
Če se izdelek fizično poškoduje ali pokvari, če obstaja zgolj sum okvare ali zloma,
je potrebno nemudoma:
- umakniti izdelek iz uporabe oz. preprečiti uporabo;
- na vidno mesto namestiti napis V OKVARI - PREPOVEDANA UPORABA;
- o tem obvestiti pooblaščenega serviserja.
Uporaba izdelka je dovoljena le ob prisotnosti vaditelja, športnega trenerja, učitelja športne vzgoje,
pedagoga ali pooblaščene osebe, ki je starejša od 18 let. Da bi preprečili prerivanje, zdrse in padce
ter nenamensko uporabo izdelka, je pri njegovi uporabi potrebno zagotoviti nadzor.

Vzdrževanje:
Izdelek sme servisirati in popravljati le pooblaščeni serviser. V izdelek sme vgraditi le originalne
nadomestne dele.
Dovoljeno je čiščenje izdelka s suho krpo.
Časovni roki pregledov pri vzdrževalnih delih:
a. vizualni pregled izvaja z zakonom pooblaščena oseba
b. fizični pregled izvaja pooblaščeni serviser
konstrukcija:
pritrdilni material:

(vizualni pregled)
(vizuelni pregled)

vsakih 12 mesecev
vsakih 12 mesecev

konstrukcija:
pritrdilni material:

(fizični pregled)
(fizični pregled)

vsakih 12 mesecev
vsakih 12 mesecev

O pregledu mora pooblaščeni serviser in zakonsko pooblaščena oseba izdati zapisnik.
Zapisnik mora upravljavec hraniti še pet let po opravljeni storitvi.
Da bi omogočili varno uporabo in vzdrževanje izdelka, je odgovorna oseba dolžna zatoviti
periodične preglede, kot jih določajo ta navodila.
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Pooblaščeni serviser:
Dodatne informacije in morebitne spremembe o pooblaščenih serviserjih dobite na spletni strani
podjetja:
Če upravljavec ne upošteva določil, ki so zapisana v teh navodilih za uporabo, vzdrževanje in
servisiranje, proizvajalec ne prevzema odgovornosti za morebitne poškodbe izdelkov in ljudi.
Navodila izdalo podjetje:
Elan Inventa, d.o.o.
Begunje na Gorenjskem 1

Elan Inventa, d.o.o., Begunje na Gorenjskem 1, 4275 Begunje na Gorenjskem
Tel. 04 / 5351 306, fax: 04 / 5351 334, email: infoinventa@elan.si, www.elan-inventa.com

